
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

เรื่อง การเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2563, ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 และภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

ภายใตมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

-------------------------------- 

 สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID-19) โดยคณะรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยฯ 

ไดมีการออกประกาศ มาตรการ และการเฝาระวังตาง ๆ และใหมีการปดมหาวิทยาลัยฯ เปนการชั่วคราว ซ่ึง

สงผลกระทบตอรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธการเรียนรู  

เพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ โดยความ

เห็นชอบของสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงใหมีประกาศการ

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 และภาคการศึกษาท่ี 

1/2564 ภายใตมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-

19) ดังนี้ 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม 

วันลงทะเบียนถอนรายวิชาผาน

ระบบ New ACIS 

17 มีนาคม – 26 เมษายน 2564 17 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2564 

วันแจงความจำนงขอสำเร็จ

การศึกษาผานระบบออนไลน 

22 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 22 มีนาคม 2564 เปนตนไป 

สัปดาหการประเมินการสอน

ของอาจารยและประเมิน

อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ

โดยนักศึกษาผานระบบประเมิน

การสอน 

29 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564 23 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2564 
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กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม 

วันสุดทายของการยื่นคำรองขอ

เงินคืนคาบำรุงการศึกษา และ/

หรือคาลงทะเบียนรายวิชา  

ในกรณีการปดรายวิชา ลด

รายวิชาภายในสองสัปดาหแรก

ของการเปดภาคเรียน 

19 เมษายน 2564 21 พฤษภาคม 2564 

วันสอบปลายภาค 17-27 พฤษภาคม 2564 ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอนภายใตการ

ควบคุมของคณะ 

วันสดุทายของภาคการศึกษา 28 พฤษภาคม 2564 25 มิถุนายน 2564 

วันสุดทายของการสงผลการ

สอบวิชาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบัติ 

วิชา Project และ Thesis ถึง

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 

16 มิถุนายน 2564 14 กรกฎาคม 2564 

วันประกาศผลการสอบ 18 มิถุนายน 2564 16 กรกฎาคม 2564 

วันประกาศผลการประเมินการ

สอนของอาจารยและอาจารยท่ี

ปรึกษาวิชาการโดยนักศึกษา 

21 มิถุนายน 2564 19 กรกฎาคม 2564 

วันสุดทายของการสงแกไข 

ผลการสอบ 

25 มิถุนายน 2564 30 กรกฎาคม 2564 

 

หมายเหตุ: 1. วันสอบปลายภาค ใหขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน ภายใตการควบคุมของคณะ ซึ่งอาจจะเปนการ

วัดและประเมินผลในรูปแบบใด ๆ ตามท่ีผูสอนเห็นสมควรวาสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูท่ี

กำหนดในหลักสูตร ท้ังนี้ใหแลวเสร็จกอนวันสุดทายของภาคการศึกษาตามกำหนดการใหม 

 2. รายวิชาใดที่สามารถสงผลการวัดและประเมินผลไดตามกำหนดปฏิทินเดิม ก็สามารถสงให

สำนักงานทะเบียนนักศึกษาประกาศผลได โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา เพื่อไปสมัครทำงานและศึกษาตอได รวมถึงเสนอ

รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาตามรอบการประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

 3. กรณีการถอนรายวิชาลาชากวาท่ีกำหนด ใหคณะเปนผูพิจารณาเปนรายกรณี 
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ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม 

วันพบอาจารยท่ีปรึกษา และ

วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผาน

ระบบ New ACIS (รอบท่ี 1) 

31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 

(กดยืนยันการลงทะเบียน-ข้ันตอนท่ี 

1-5) 

31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 

(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะข้ันตอน

ท่ี 1) 

วันสุดทายของการชำระเงิน 11 มิถุนายน 2564 2 กรกฎาคม 2564 

วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผาน

ระบบ New ACIS (รอบท่ี 2) 

-ลงทะเบียนลาชา 

-ลงทะเบียนเพ่ิม ลด 

-เปลี่ยนกลุม 

-ยืนยันการลงทะเบยีน 

 

(กดยืนยันข้ันตอนท่ี 1-5) 

14 - 18 มิถุนายน 2564 

14 - 25 มิถุนายน 2564 

14 - 25 มิถุนายน 2564 

      - ไมมี - 

 

 

    

     14 - 30 มิถุนายน 2564 

 

(15 - 25 มิ.ย. 2564 กดลงทะเบียน

รายวิชา-เฉพาะข้ันตอนท่ี 1) 

26 - 30 มิถุนายน 2564 

(กดยืนยันข้ันตอนท่ี 1-5) 

วันเริ่มภาคการศึกษาพิเศษ 14 มิถุนายน 2564 14 มิถุนายน 2564 

สัปดาหการประเมินการสอน

ของอาจารยและประเมิน

อาจารยท่ีปรึกษาทาง

วิชาการโดยนักศึกษา 

28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 

วันลงทะเบยีนถอนรายวิชา

ผานระบบ New ACIS 

28 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 1 - 9 กรกฎาคม 2564 

วันแจงจำนงขอสำเร็จ

การศึกษา ผานระบบ

ออนไลน 

28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 28 มิถุนายน 2564 เปนตนไป 

วันสุดทายของการยื่นคำรอง

ขอเงินคืนบำรุงการศึกษา/

คาลงทะเบียนรายวิชา ใน

กรณีการปดรายวิชา 

2 กรกฎาคม 2564 2 กรกฎาคม 2564 
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กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม 

วันสดุทายของภาคการศึกษา 6 สิงหาคม 2564 24 กันยายน 2564 

วันสุดทายของการสงผลการ

สอบวิชาทฤษฎี วิชา

ภาคปฏิบัติ วิชา Project 

และ Thesis ถึงสำนักงาน

ทะเบียนนักศึกษา 

17 สิงหาคม 2564 30 กันยายน 2564 

วันประกาศผลการสอบ 19 สิงหาคม 2564 4 ตุลาคม 2564 

วันประกาศผลการประเมิน

การสอนของอาจารยและ

อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ

โดยนักศึกษา 

20 สิงหาคม 2564 4 ตุลาคม 2564 

วันสุดทายของการสงแกไข

ผลการสอบ 

3 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564 

วันฝกงานภาคการศึกษา

พิเศษ 

1 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2564 ใหปฏิบัติตาม ประกาศ มจธ. เรื่อง แนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการฝกงาน

ภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา 

หรือการบูรณาการการเรียนรูรวมกับ

การทำงาน (WIL) ในชวงการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหม 2019 (COVID-19) 

 

หมายเหตุ: 1. ปรับรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชา โดยใหมีการลงทะเบียนตามกำหนดการเดิม ระบบจะเปด

ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาท่ีประสงคจะลงทะเบียน ในข้ันตอนท่ี 1 เทานั้น แตยังไมใหยืนยันการ

ลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อใหทราบรายวิชาที่จะเปดสอน และนำรายชื่อนักศึกษาไปใชในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องตนได ทั้งนี้จะยังไมมีการเรียกเก็บเงินกอน จากนั้นในวัน

เปดภาคเรียน จะเปดใหมีการลงทะเบียนเพื่อการลด เพิ่ม และเปลี่ยนกลุม เพื่อใหนักศึกษา

สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนรายวิชา แลวจึงกำหนดวันใหนักศึกษาทำการยืนยันการ

ลงทะเบียน (ข้ันตอนท่ี 1-5) และทำการชำระเงินตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 



5 
 
 2. ภาคการศึกษาพิเศษ เปดใหมีการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาประสงคที่จะลงทะเบียนเพ่ือ

สำเร็จการศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ ที่มิใชรายวิชาโครงงานที่ลงทะเบียนเรียนไปแลวในภาค

การศึกษาท่ี 2/2563 

 3. ใหยกเลิก หรืออาจจัดใหมีการฝกงานในชวงเวลาตามท่ีคณะ/ภาควิชากำหนด ท้ังนี้นักศึกษาไม

ตองลงทะเบียนในรายวิชาฝกงานใหม 

 4. สำหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามกำหนดการเดิม หรือจนกวาจะมีการแจงเปลี่ยนแปลง 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม 

ยื่นคำรองขอรักษาสภาพ

นักศึกษา ผานเว็บ ในระบบ 

New ACIS 

7 กรกฎาคม 2564 7 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2564 

วันพิมพใบแจงชำระเงินคา

รักษาสถานภาพนักศึกษาท่ี

ไดรับอนุมัติแลว 

15 - 20 กรกฎาคม 2564 

 

15 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2564 

วันสุดทายของการชำระเงิน 

ลงทะเบียน/รักษาสถานภาพ

นักศึกษา 

30 กรกฎาคม 2564 31 สิงหาคม 2564 

วันพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือให

คำแนะนำในการลงทะเบียน

สำหรับนักศึกษาสภาพปกติและ

สภาพวิทยาทัณฑ 

14 - 20 กรกฎาคม 2564 14 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป 

วันลงทะเบียนวิชาเรียน 

(รอบท่ี 1) 

15 - 20 กรกฎาคม 2564 

(กดยืนยันการลงทะเบียน-ข้ันตอนท่ี 

1-5) 

15 - 20 กรกฎาคม 2564 

(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะ

ข้ันตอนท่ี 1) 

นักศึกษาใหม ป.ตรี 

21 - 23 กรกฎาคม 2564 

(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะ

ข้ันตอนท่ี 1) 
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กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม 

นักศึกษาใหม ป.โท ป.เอก 

15 – 23 กรกฎาคม 2564 

(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะ

ข้ันตอนท่ี 1) 

วันเริ่มการศึกษา 9 สิงหาคม 2564 9 สิงหาคม 2564 

วันลงทะเบียนวิชาเรียน ผาน

ระบบ New ACIS (รอบท่ี 2) 

-ลงทะเบียนลาชา 

-ลงทะเบียนเพ่ิม ลด 

-เปลี่ยนกลุม  

-ยืนยันการลงทะเบยีน 

 

(กดยืนยันข้ันตอนท่ี 1-5) 

9 - 16 สิงหาคม 2564 

9 - 24 สิงหาคม 2564 

9 - 24 สิงหาคม 2564 

      - ไมมี - 

 

 

    

    9 - 30 สิงหาคม 2564 

 

(9-24 สงิหาคม 2564 กดลงทะเบียน

รายวิชา-เฉพาะข้ันตอนท่ี 1) 

25 - 30 สิงหาคม 2564 

(กดยืนยันข้ันตอนท่ี 1-5) 

วันแจงความจำนงขอสอบ

รายวิชาท่ีมีชั่วโมงสอบซอน 

(สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

ชั้นปสุดทาย) 

9 – 24 สิงหาคม 2564 9 – 24 สิงหาคม 2564 

วันลงทะเบียนลดรายวิชา 9 สิงหาคม – 24 กันยายน 2564 9 สิงหาคม – 24 กันยายน2564 

วันลงทะเบียนลาชาท่ีไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาภาค 

17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2564 

(ชำระคาปรับตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 

2564) 

1 - 7 กันยายน 2564 

(ชำระคาปรับตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 

2563) 

ยื่นคำรองขอรักษาสภาพ

นักศึกษาลาชา ผานเว็บ ใน

ระบบ New ACIS และสามารถ

พิมพใบแจงชำระเงินคารักษา

สถานภาพนักศึกษาท่ีไดรับ

9 สิงหาคม - 22 กันยายน 2564 

นักศึกษาตองชำระคาปรับ วันละ 50 

บาท นับตั้งแตวันท่ี 9 สิงหาคม 

2564 (รวมวันหยุดราชการ) 

1 – 22 กันยายน 2564 

เริ่มคิดคาปรับ วันละ 50 บาท 

นับตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 

(รวมวันหยุดราชการ) 
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กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม 

อนุมัติแลว เพ่ือนำไปชำระเงิน

ภายในกำหนด  

วันพนสภาพนักศึกษา ในกรณีท่ี

นักศึกษาไมลงทะเบียน และ

มิไดลาพักการศึกษา 

23 กันยายน 2564 23 กันยายน 2564 

วันสอบกลางภาค 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 ยกเลิก กำหนดใหชวงเวลาดังกลาว

รวมอยูกับการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลลัพธทางการ

เรียนตอเนื่องกันนับตั้งแตวันเปดภาค

การศึกษา จนถึงวันสุดทายของภาค

การศึกษา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอาจารย

ผูสอนภายใตการควบคุมของคณะ 

วันลงทะเบียนถอนรายวิชาผาน

ระบบ New ACIS 

6 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 6 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 

วันแจงความจำนงขอสำเร็จ

การศึกษาผานเว็บไซต 

https://pre-grad.kmutt.ac.th/ 

14 - 22 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

14 - 22 ตุลาคม 2564 

สัปดาหการประเมินการสอน

ของอาจารยและประเมิน

อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ

โดยนักศึกษาผานระบบ

ประเมินการสอน 

18 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 18 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 

วันสุดทายของการยื่นคำรองขอ

เงินคืนคาบำรุงการศึกษา และ/

หรือคาลงทะเบียนรายวิชา ใน

กรณีการปดรายวิชา ลด

1 พฤศจิกายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564 



8 
 

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม 

รายวิชาภายในสองสัปดาหแรก

ของการเปดภาคเรียน 

วันสอบปลายภาค 19 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2564 ยกเลิก กำหนดใหชวงเวลาดังกลาว

รวมอยูกับการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลลัพธทางการ

เรียนตอเนื่องกันนับตั้งแตวันเปดภาค

การศึกษา จนถึงวันสุดทายของภาค

การศึกษา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอาจารย

ผูสอนภายใตการควบคุมของคณะ 

วันสดุทายของภาคการศึกษา 13 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2564 

วันสุดทายของการสงผลการ

สอบวิชาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบัติ 

วิชา Project และ Thesis ถึง

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 

28 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 

วันประกาศผลการสอบ 30 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 

วันประกาศผลการประเมินการ

สอนของอาจารยและอาจารยท่ี

ปรึกษาวิชาการโดยนักศึกษา 

4 มกราคม 2565 4 มกราคม 2565 

วันสุดทายของการสงแกไขผล

การสอบ 

12 มกราคม 2565 12 มกราคม 2565 

 

หมายเหตุ: 1. ปรับรูปแบบการลงทะเบียนรายวิชา โดยใหมีการลงทะเบียนตามกำหนดการเดิม ระบบจะเปด

ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาท่ีประสงคจะลงทะเบียน ในข้ันตอนท่ี 1 เทานั้น แตยังไมใหยืนยันการ

ลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อใหทราบรายวิชาที่จะเปดสอน และนำรายชื่อนักศึกษาไปใชในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนในเบื้องตนได ทั้งนี้จะยังไมมีการเรียกเก็บเงินกอน จากนั้นในวัน

เปดภาคเรียน จะเปดใหมีการลงทะเบียนเพื่อการลด เพิ่ม และเปลี่ยนกลุม เพื่อใหนักศึกษา

สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนรายวิชา แลวจึงกำหนดวันใหนักศึกษาทำการยืนยันการ

ลงทะเบียน (ข้ันตอนท่ี 1-5) และทำการชำระเงินตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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 2. การขอลดรายวิชาใหเปนไปตามกำหนดการท่ีกำหนดไว และไมมีการคืนคาลงทะเบียนวิชาเรียน 

เนื่องจากใหมีการจัดการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมชวงเวลาท่ีคืนเงินไวแลว 

 3. ใหยกเลิกกำหนดการจัดสอบกลางภาค และปลายภาค โดยใหมีการจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงการวัดและประเมินผลลัพธการเรียนรูตอเนื่องกันไปนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาจนถึง

วันสุดทายของภาคการศึกษา ท้ังนี้ใหข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน ภายใตการควบคุมของคณะ  

 4. สำหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามกำหนดการเดิม หรือจนกวาจะมีการแจงเปลี่ยนแปลง 

 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เมษายน  2564 

 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย  แซเตีย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 


